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: Adhesie voor brief energiecoöperaties over de postcoderoosregeling

Geachte heer Wiebes,
De huidige postcoderoos regeling (PCR), die particulieren de gelegenheid biedt om elders
dan op hun dak zonnepanelen te plaatsen, wordt vervangen door een nieuwe
subsidieregeling. Deze gaat per 1 januari 2021 in. Naar wij begrijpen hebben 2
energiecoöperaties uit onze regio, Kennemer Energie en Bergen Energie, middels een brief
bij u gepleit voor een adequate subsidieregeling. Graag willen de gemeenten uit de regio
Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk), steun
betuigen aan dit pleit van de energiecoöperaties.
Wij verzoeken u:
- De aankomende maanden te benutten om tot een nieuwe stimulerende
subsidieregeling te komen, waar praktische problemen uit zijn verwijderd, zodat in de
aankomende jaren daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan het ‘vol leggen’
van de daken met zonnepanelen.
RES
Gemeenten zijn juist nu in gesprek met hun raden en bewoners over de Regionale Energie
Strategieën (RES). Hierbij is duidelijk dat het benutten van daken van de raden en de
bewoners grote prioriteit krijgt. Vaak is hun opmerking: “Leg eerst de daken maar vol”.
Het vol leggen van daken sluit in feite aan op een uitgangspunt van de RES. Namelijk, naast
de 35 TWh op land en 49 TWh op zee wordt uitgegaan van 7 TWh op daken in 2030.
Nieuwe subsidieregeling
Energiecoöperaties vervullen bij het vol leggen van de daken een belangrijke rol. Met de
PCR konden zij particulieren de gelegenheid bieden om elders dan op hun dak
zonnepanelen te plaatsen. Dit is van waarde voor particulieren bij wie het dak ongunstig is
georiënteerd of wanneer hun dak zich om andere redenen niet leent voor zonnepanelen. Met
de PCR hebben de energiecoöperaties in onze regio al vele projecten weten te realiseren.
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Praktische problemen wegnemen
De nieuwe subsidieregeling heeft voordelen ten opzichte van de PCR. Zo is het
administratief veel simpeler. Eveneens is pasgeleden met een advies van het PBL aan de
minister de subsidiehoogte ten goede aangepast. Er blijven echter een aantal praktische
problemen staan, die het de lokale energiecoöperaties lastig maken om voor hun leden
daken vol te krijgen. Dit leidt tot de volgende wensen:
 Maak de maximale grootte per project hoger: de maximale grootte van een
zonnepanelenproject in de nieuwe subsidieregeling zou 5 x 300 KWp op een
grootverbruikersaansluiting mogen zijn. Vaak zijn projecten groter zijn dan 300 KWp
per aansluitingspunt. Het is daarom wenselijk dat de grootte van een project op 500
kWP per aansluitingspunt wordt gesteld.
 Verhoog het subsidiebudget: de voorgestelde subsidieregeling heeft een beperkt
budget. PBL schets zelf in zijn advies dat men dan op de wachtlijst komt. Gezien de
ontwikkelingen in de regio leeft de vrees dat het budget te beperkt is. De wens is het
budget te verhogen.
 Laat projecten niet tussen wal en schip vallen: er dreigen nu projecten tussen wal en
schip te vallen. Dit zijn projecten die nog onder de PCR zijn opgezet en daarmee niet
in de nieuwe regeling passen. Deze dreigen de realisatie niet af te krijgen voor 1
januari 2021. Een goede overgangsregeling voor deze projecten zijn gewenst.
Wij verzoeken u
Wij verzoeken u dan ook:
- De aankomende maanden te benutten om tot een nieuwe stimulerende
subsidieregeling te komen, waar praktische problemen uit zijn verwijderd, zodat in de
aankomende jaren daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan het ‘vol leggen’
van de daken met zonnepanelen.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Otto van den Berg, beleidsmedewerker van
het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7650. Wilt u bij correspondentie
het kenmerk 20uit03123 vermelden?
Met vriendelijke groet, namens de portefeuillehouders RES van de regio Alkmaar,
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Langedijk
Gemeente Alkmaar
Gemeente Heiloo
Gemeente Castricum
Gemeente Uitgeest

wethouder Monique Stam-de Nijs
wethouder Nils Langedijk
wethouder Christian Braak
wethouder Rob Opdam
wethouder Falgun Binnendijk
wethouder Jelle Brouwer

Klaas Valkering
Wethouder RES, gemeente Bergen
Cc.: Leden Vaste Commissie EZK
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Met vriendelijke groet,

M. Mandaat
Mandaat ondertekenen
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